ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE KCHHMO – 11.7.2021, Mladeč – Nové Zámky
Přítomni: M. Cerman, J. Kopřiva, P. Latinová Mičulková, S. Lepičová, P. Novotný, H. Svobodová, L.
Svobodová, M. Touš, Z. Veselá, A. Veselíková, V. Veselý.
Za dozorčí radu přítomen: omluveni
Zapisovatel zápisu: H. Svobodová
Ověřovatelé zápisu: M. Cerman, Z. Veselá
Usnesení: L. Svobodová
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Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze. Program přijat bez námitek.
Nově zvolení členové výboru se postupně představují ostatním.
Z. Veselá zašle emailem výboru klubu kontakty na všechny členy výboru.
Jednání o rozdělení dalších funkcí členů výboru (kromě statutárních zástupců):
a. Ekonom a matrikář – Hana Svobodová - schváleno – 11x pro
b. Poradce chovu NDO, PP, SHS – Jan Kopřiva - schváleno – 11x pro
c. Poradce MOK, MOD, STA – Sylva Lepičová - schváleno – 11x pro
d. Výcvikář – Pavla Latinová Mičulková - schváleno – 11x pro
e. Výstavní referent – Lucie Svobodová - schváleno – 11x pro
f. Správce majetku – Michal Cerman - schváleno – 11x pro
H. Svobodová navrhuje novou funkci výboru klubu Koordinátor VDCH. Funkce by byla
doporučenou funkcí ve Výboru Klubu. Koordinátor VDCH vede agendu týkající se VDCH
pořádaných Klubem. Koordinátor VDCH připraví Plán VDCH, který je zveřejněn ve Zpravodaji
Klubu. Koordinátor VDCH vede administrativu související s VDCH pořádanými Klubem a má
právo komunikovat s organizátory akcí, na kterých může být VDCH přidružen. Koordinátor
VDCH oslovuje navržené rozhodčí a sestaví komisi, která se VDCH zúčastní z řad Chovatelské
rady klubu. Koordinátor komunikuje s přihlášenými a sestaví seznam a časový harmonogram.
Osobní účast Koordinátora na VDCH není nutná. Výbor tuto funkci schvaluje a je navržen M.
Touš.
g. Koordinátor VDCH – Milan Touš (schváleno – 11x pro).
Jednání o návrhu na složení chovatelské rady:
L. Svobodová navrhuje svou osobu jako člena chovatelské rady. V. Veselý přichází s návrhem
kandidátů, které již předem oslovil a s účastí souhlasili. Výbor dává hlasovat o návrhu V.
Veselého vč. doplněné L. Svobodové a to v následujícím složení: R. Duda, MVDr. J. Dvořák,
MVDr. J. Hlaváč, J. Kopřiva, P. Latinová Mičulková, S. Lepičová, D. Munžilová, L. Svobodová,
V. Veselý. Schváleno - 10x pro, 1x proti.
O předsedovi chovatelské rady si rozhodnou členové ze svého středu a nový předseda
uvědomí výbor.
Jednání o návrhu na složení redakční rady:
A. Veselíková se nabízí jako člen redakční rady. Další navrhnutý kandidát je M. Cerman. Výbor
jednohlasně souhlasí. RR rada bude ještě doplněna jedním členem, kterého RR navrhne a
následně si ze svého středu zvolí předsedu RR do měsíce.
Probíhá diskuze o tvorbě Zpravodaje. RR poptá cenové nabídky na kompletní zpracování
Zpravodaje z dodaných podkladů.
Probíhá diskuze o náhodných kontrolách vrhů a testů parentity.
L. Svobodová navrhuje, aby klub podpořil Evropský pohár propagačními materiály. Klub
schvaluje úhradu teamového oblečení a prezenty pro účastníky. Správce majetku objedná
zhotovení 250ks klubových odznaků. M. Touš poptá další sponzoring.
Výcvikář P. Latinová Mičulková informuje ohledně delegací rozhodčích na MJS a MVČ.
Na závěr předseda klubu apeluje na otevřenou klidnou komunikaci a pomoc členů výboru,
aby byl zajištěn kvalitní chod klubu.

